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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO MORRO DA PROVIDÊNCIA 

 

VISITA REALIZADA NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013 PELA COMISSÃO DE MORADORES DA PROVIDÊNCIA E 

POR MEMBROS DO FÓRUM COMUNITÁRIO DO PORTO 

Este relatório tem por objetivo caracterizar as recentes violações de direitos humanos no Morro da 

Providência, principalmente no que se refere a violação do direito á moradia, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico. Por meio de imagens e vídeos serão apresentados alguns problemas que Programa de Urbanização 

Morar Carioca tem trazido para os moradores da fevela.  Tratam-se de problemas de ordem sanitária, de saúde 

pública, de defesa civil bem como decorrentes da falta de informação e participação dos moradores neste 

Programa. O relatório também tem como objetivo registar o estágio de desenvolvimento das obras das habitações 

de interesse social que estão previstas no Programa Morar Carioca. 

 
 

Rua da Grota – Casa demolida ao lado de outras 
casas habitadas (Foto: Fórum Comunitário do Porto) 

 
 

Rua da Grota nº12 – Entulho acumulado, foco de ratos e de 
mau cheiro. Ambiente nocivo à saúde dos moradores. 

(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 
 

 
 

Rua da Grota, na altura do número 29 – Casa 
parcialmente demolida com restos de entulho e lixo 

(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 

 
 

Rua da Grota, na altura do número 29 – Casa parcialmente 
demolida com restos de entulho e lixo. Crianças brincam 

no local. (Foto: Luiz Baltar – Coletivo Entre Sem Bater) 
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Rua da Grota – Infestação de caramujos africanos no 
lixo acumulado (Foto: Fórum Comunitário do Porto) 

 
 
 

  
Rua da Grota – Caramujo africano, transmissor de doenças. 

(Foto: Luiz Baltar – Coletivo Entre Sem Bater) 
 

 
 

Rua da Grota – Montanha de entulhos com odor 
forte devido a concentração de sujeira. (Foto: Fórum 

Comunitário do Porto) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rua da Grota – Entulho de demolição acumulado há mais 

de uma ano ao lado da moradia de uma familia que possui 
crianças. (Foto: Luiz Baltar – Coletivo Entre Sem Bater) 
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Rua da Grota – Entulho de demolição  
(Foto: Luiz Baltar – Coletivo Entre Sem Bater) 

 

 
 
 

  
 
 

 
 

Final da Rua da Grota, início da Moto Via – Restos de 
demolição jogados na calçada 

(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Oratório – Entulhos amontoados sem nenhuma 
proteção no local onde havia uma casa 

(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 

 
 

Oratório – Resto de entulhos amontoados na frente de 
uma casa cuja sigla SMH permanece pichada desde 2011 

(Foto: Luiz Baltar – Coletivo Entre Sem Bater) 
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Escadaria – Casa parcialmente demolida na parte 
superior da Escadaria. Quando chove a água passa 
por esta casa e infiltra nas casas da parte de baixo. 

(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 

 
 

Cantão – Parede da casa de uma moradora com  
infiltração devido ao acúmulo de água das chuvas  

e de lixo na parte de cima do terreno  
(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 

 

 
 

Ladeira do Barroso – Prédio parcialmente demolido 
onde residem 3 família. Devido a demolição da casa 

que havia ao lado, a estrutura de madeira que 
sustenta um dos andares do prédio está exposta as 
interpéries. Essa situação está criando uma situação 

de risco social aos moradores. 
(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 

 
 

Escadaria – Área na parte de baixo da Escadaria por onde 
está previsto a passagem do Plano Inclinado. Nesta área a 

Prefeitura já removeu uma casa, contudo, no local  
já é possível observar uma nova estrutura  

construída pelos moradores. 
(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 



5 
 

 
 

Rua Aldomaro Costa, nº 83 - Segundo a Planta Geral 
de Urbanização do Programa Morar Carioca neste 

terreno está prevista a construção de 349 habitações 
de interesse social. Até a data desta visita a obra 

ainda não havia sido iniciada.  
(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 

 

 
 

Rua Aldomaro Costa, nº 83 – Vista panorâmica do terreno 
na beira da encosta onde o Programa Morar Carioca prevê 
a construção das 349 habitações de interesse social. Esta é 

uma área de uma antiga pedreira, utilizada atualmente 
como garagem de uma empresa de ônibus, 

(Foto: Fórum do Comunitário do Porto) 

 
 

Rua Cardoso Marinho nº68 - Segundo a Planta Geral 
de Urbanização do Programa Morar Carioca neste 

terreno está prevista a construção de 77 habitações 
de interesse social. Até a data desta visita a obra 

ainda não havia sido iniciada.  
(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 

 
 

Ladeira do Barroso – Segundo a Planta Geral de 
Urbanização do Programa Morar Carioca neste terreno 

está prevista a construção de 20 habitações de interesse 
social. Contudo, neste mesmo terreno residiam 9 famílias 
das quais apenas três inda permanecem. Ameaçadas de 

remoção estas 3 famílias nunca foram informadas se 
poderão ocupar as novas habitações previstas. Até a data 

desta visita a obra ainda não havia sido iniciada.  
(Foto: Fórum Comunitário do Porto) 

 



6 
 

 
 

Ladeira do Farias, nº91 - Segundo a Planta Geral de 
Urbanização do Programa Morar Carioca neste 

terreno está prevista a construção de 58 habitações 
de interesse social. Até a data desta visita a obra 

ainda não havia sido iniciada. 
(Fotos: Fórum Comunitário do Porto) 

 

 
 

Rua Nabuco de Freitas - Segundo a Planta Geral de 
Urbanização do Programa Morar Carioca neste terreno 

está prevista a construção de 131 habitações de interesse 
social. Até a data desta visita esta é a única  

obra em andamento. 
(Fotos: Fórum Comunitário do Porto) 

 
 

Rua Nabuco de Freitas – Vista lateral dos prédios já 
construídos. Destacamos que o terreno se localiza 
na margem da linha férrea e, portanto, numa área 

onde há grande propagação de ruídos que  
podem ser nocivos a saúde. 

(Fotos: Fórum Comunitário do Porto) 

 

  
  
 


